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Vill du synas i fiori?
fiori magazine är Sveriges i särklass största marknadsföringskanal
mot blomsterbranschen. Under 8 år har vi haft förtroendet att inspirera
och vara en del i utvecklingen. Vi hjälper dig att sälja in dina produkter
till våra läsare – Sveriges blomsterbutiker.
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Det är enkelt.
1. Öppna Swishappen, skanna
QR-koden eller skriv in numret
1230795302 manuellt
2. Belopp: 299 kr (för 4 nr)
3. Meddelande: Karl Karlsson,
Karlvägen 1, 11100 Karlstad
4. Tryck på betala
5. Klart! Prenumerationen kommer
bekvämt hem i brevlådan från
nästkommande nummer.
• Inte Swish? Besök fiorimagazine.se
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Snittblommor is the shit

Boktips

Färglägg
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Instagrambilder
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Ledaren
Drömmar

B

lommor har alltid
varit en viktig del
av mitt liv. Jag kan
inte minnas en tid
då jag inte ville bli
florist. Min mamma
hittade nyligen ett papper med
en intervju med Madeleine 4 år,
nedskriven av min förskollärare. På
frågan om vad jag ville ha för yrke
när jag blev stor hade jag svarat
‘fyllerist’. Innanför parentesen hade
hon skrivit en förklaring. - Madeleines favoritsyssla är att plocka
blommor, vi får jobba på hur man uttalar ordet ‘florist’.
Just nu drömmer jag mest om att dra ihop en kreativ camp
nästa sommar, för efter en start på hösten utan mässor börjar
jag riktigt sakna den sociala kontakten. Tänk dig tre dagar
med blommor, skapande och härligt häng med likasinnade.
Då det är alltid är bra med nya infallsvinklar vill jag bjuda
in fler kreatörer än enbart florister. Hojta till om du vill vara
med i en planeringsgrupp.
På tal om drömmar som väcks i ung ålder. Det kan knappast ha undgått någon att floristen och trädgårdsmästaren
Karl-Fredrik hade ett eget program på TV4 innan sommaren,
“Karl-Fredrik på Eklaholm”. Det kom en del grodor från
Karl-Fredriks mun och alla florister var inte var helt nöjda.
Men allt borde nu vara glömt och förlåtet med tanke på
vilken effekt programmet har haft! Under hela sommaren har
jag fått otaliga bilder skickade till mig från vänner som stolta
vill visa att barnen leker ”Karl-Fredrik”, plockar blommor
och binder buketter. Underbart!
Väl mött,
Madeleine
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0% Fat
0% Salt
0% Sugar
100% LOVE
Roses with names – i naturens levande färger
och med beskrivande namn som romantiska
Belle Rose, kärleksfulla Madam Red eller
underbara Athena.
Etiketten med rosens namn hjälper dig hitta
den rätta, för varje ögonblick
och varje känsla.
En säker kärleksförklaring.
Finns där blommor säljs.
www.roseswithnames.com
Skönhet, hållbarhet, etik och miljö.

AS INDIVIDUAL AS YOU ARE

Utvalt

I N S P I R A T I O N

B Y

Vattenkannor
Snygga och funktionella

Serax

Haws

Bruka Design

Lungo
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Ernst

Skara plast

fiori magazine

Liewood Lyon

House Doctor

Elmia Garden Trends med tre tydliga trender
för trädgårdsbranschen med tillhörande växtförslag, färgval och inspirationsbilder är här.

Hay

2021 års trender är Craft of Nature, Eclectic
Garden och Happy Hybrid. Upptäck trenderna
på elmia.se/garden.
FLOWER GRAND PRIX
Blomsterbinderitävling för florister.
Mer information på elmia.se/garden.

Werkstätten für Keramik

Ferm Living
elmia.se/garden
Följ oss @elmiagarden

BUTIKERNAS VAL

Vi har valt ut två
butiker som är
grymma på inspirera
sina kunder. Nu ger
de dig chansen att se
vad de satsar på vid
höstens inköp.
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Blomsterbaren

Oasen på torget
En liten oas belägen på Brukstorget
i Varberg.
Vi kliver rakt in i den lilla
oasen belägen på Brukstorget i
Varberg. Här möts vi av Kubanska
toner och strosar runt bland
palmer likväl som mormors
trädgårdsfavoriter. Udda grönt,
evighetsblomster och snittbuntar
blandas med danska lerkrukor och
handgjord interiör. När hösten
smyger sig på drömmer Elin som
äger butiken om kyligsre mornar
med te och scones, medan längtan
efter varma, jordiga toner ökar.

Ockra, mustard, sand och rost.
Naturmaterial och gärna handgjort
som ger den där extra mjukheten.
Textil, trä, korg och lera är ledord
när höstens inköp planeras.

Korg. Älskar korgar med
lock! Här kan både filtar
och växter få bo. Från Tell
Me More.

Filt. Inbjudande
textilier är ett
måste, såsom
denna filt från
Wikholm Form i
varm lejongult.

fiori magazine

PLANTSKOLESÄLJARE
100%
Vill Du vara med och
ytterligare utveckla
vår verksamhet?
Är du trädgårdsutbildad?
Har Du erfarenhet från trädgårdsförsäljning? Är Ditt växt och
trädgårdsintresse stort?
Har Du erfarenhet från plantskola
eller gardencenter? Är Du trädgårdsdesigner? Gillar Du att ge kunderna
allt Du kan?
Nu har Du chansen att vara med när
vi stärker vår position ytterligare som
Halmstads främsta blomsterhandel när
vi tar nytt grepp om både inomhusväxter och utomhusmarknaden.

Urna. Urnor till alla sensommarens
fröstänglar och torkade blommor.
Från Affari of Sweden..

Tjänsten är på 100% helår och är en
fast tjänst med tillträde 4/1 2021.
Välkommen med Din ansökan
till fredrik@fritzblommor.se
Märk Din ansökan med Trädgård 2021

Skål i kokosnöt. Handgjorda små
skålar gjorda i kokosnöt från Unik
Stil. Perfekt till höstens och julens
lökar.

Vi ser fram mot att höra från Er.
Hälsningar
Fredrik Fritz
Ampel. Planthangers i ny tappning.
Handgjorda, vansinnigt läckra, macrame
amplar från Billie Boho.
Fritz Blommor i Halmstad
är en växthusbutik ansluten
till interfloras koncept.

Blomstra by Emma

Krukor. Handgjorda krukor från Toscana som är tillverkade i
ljus och mörk lera. Krukorna är helglaserade från Bergs Potter.

Växjö City

I höst siktar vi på att
binda mängder med
maffiga och härliga
buketter.

Citybutik i Smålands djupa skogar.
Ljuva, lugna toner sprider sig från
högtalaren i butiken, en avslappnad
miljö där kunden får njuta och inspireras. För fem år sedan öppnade Emma &
Emma deras alldeles egna blomsterbutik
i Växjö city. Tjejerna satsar på unika och
lite udda varumärken och växter. Nu i
höst är ton i ton är ledorden för deras
produkter, med jordnära och naturliga
färger. Material som kronärtskocka,
malus äpple på kvist och nypon
kommer de använda i stora maffiga
buketter. Trenden med torkade blommor håller i sig och deras hetaste tips
är att våga göra hela buketter av enbart
grönt eller torkat.

10

Oljelampor.
Klarglas i
fin kvalité är
alltid vackert.
Höstens
favoriter från
PeriDesign
by Periglas.

Växt & kruka. I höst kommer vi
satsa på udda, roliga växter. Oldemor,
begonia i en enkel och snygg kruka
från B-green.

Vi är nog många
som hoppas på fler
höstbröllop än vad
det normalt brukar
vara. Brudbuketterna
kommer gå i aprikost,
vinrött och mycket
grönt i olika nyanser,
om vi får fria händer.

fiori magazine

Botanik

Ge växterna

Kärlek
& respekt

TEXT: DAGMAR FORNE FOTO: ANDERS BERGH KLÄDER: MOOD

Det spelar stor roll hur vi namnger de växter som säljs i
blomsterbutiken. Växterna är värda den kärlek och respekt
de förtjänar, menar Ingrid Samuelsson som är växtinköpare.

N

amnet har
betydelse.
För om du
inte vet
vilken växt
du har att
göra med
är det svårt att veta hur den ska
skötas, säger Ingrid Samuelsson
växtinköpare och florist på Fritz
Blommor i Halmstad.
Hon framhåller att det numera är vanligt att krukväxter
säljs under fel vetenskapliga
namn, danska namn eller rena
hittepånamn.
Jag hade önskat att det fanns
mer kunskap hos både leverantörer och butiker, det är
lite synd, men det har att göra
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Växter som ofta säljs under fel namn
VETENSKAPLIGT NAMN

SVENSKT NAMN SMEKNAMN

Oxalis triangularis
Euphorbia trigona
Tradescantia fluminensis
Syngonium podophyllum
Aspidistra elatior
Corokia cotoneaster
Pilea peperomioides
Begonia maculata
Begonia x credneri
Sophora prostrata

triangeloxalis
trekantseuforbia
skvallerreva
pilspetsranka
aspidistra
sicksackbuske
parasollpilea
forellbegonia
erfurtbegonia
dvärgkowhai

(klöver, lyckoklöver)
(high chaparall)
(vandrande jude)
(gåsfot)
(ungkarlsblomma)
(spökträd)
(elefantöra)
(änglavinge, svinöra)
(oldemor)
(sofora)

Först vetenskapligt namn, sedan gällande svenskt och inom parentes
vanligt smeknamn, synonymt eller historiskt namn. Vetenskapliga namn
skrivs med stor bokstav, medan de svenska namnen skrivs med liten
bokstav.

med att rumsväxter blivit en
slit-och-slängvara. De köps för
att piffa upp en inredning, och
när de blivit lite fula byts de
mot en ny växt.
Hon anser att växterna är
värda mer kärlek och respekt än
så. Börja med namnet. Egentligen är det inte svårt att ta reda
på växtens gällande namn. SLU,
Sveriges Lantbruksuniversitet,
har en öppen tillgänglig växtdatabas SKUD, där det går lätt
att söka.
Växterna finns listade med
sitt vetenskapliga namn, sitt
gällande svenska namn och en
lång rad smeknamn, så det är
inte svårt att hitta de gällande
svenska namnen, säger hon.

fiori magazine

Ingrid Samuelsson ...
... firade nyligen 40 år som anställd på Fritz
Blommor i Halmstad. Hon älskade jobbet
från första stund och känner sig fortfarande
nyfiken.
Visst hade jag det med hemifrån. Min mor
odlade blommor på hobbynivå och redan
som liten fick jag hjälpa till att så och ta
sticklingar, berättar hon.
När hon gick gymnasiet var första praktiken var på en liten blomsterhandel i Laholm.

fiori magazine

När det var dags att praktisera på ett större
företag – en Maxibutik eller liknande – sa
hennes chef ifrån:
Du har fallenhet, du ska bli florist!
Han kände ägaren till Fritz blommor och
unga Ingrid fick praktisera där.
Det var ett underbart ställe att komma till.
På den tiden låg Fritz i utkanten av staden.
Det fanns egen odling och enormt kunniga
trädgårdsmästare, säger hon.

På det viset fick hon inte bara floristkunnandet, utan också ett djupt växtkunnande.
När praktikperioden var slut blev hon
anställd och utbildade sig till florist.
Fritz Blommor ligger kvar på samma
adress. Staden har vuxit, så i dag är läget
mer centralt och företaget har delvis ändrat
inriktning. Odlingen är inte kvar, i växthusen har man numera försäljning av rumsväxter, sommarblommor, och inredning.
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”Det är synd när det går trend i kinkiga
växter. Det bäddar för besvikelse.
Själv vill jag hellre lyfta fram lättskötta
robusta växter som kan trivas hos
den som bor i ett normalt hus.”



Kan man namnet är det sedan
lättare att hitta rätt skötselråd.
För även en säsongsväxt som
säljs billigt är värd den lilla omtanken som krävs för att den ska
stå i två veckor i stället för en,
resonerar Ingrid Samuelsson.
Tänk på att en primula som
säljs för 29 kronor har en miljökostnad. Kruka, vatten, växthus
och transport belastar miljön.
Ur hållbarhetsperspektiv är det
bättre om den får leva längre,
säger hon.
DET GÅR TREND I VÄXTER





Växterna köps in från olika leverantörer, och Ingrid tycker att
det är beklagligt att fel sortnamn
eller anonyma etiketter av typ
”mixeds greens” används. Hon
brukar själv ha god koll på vilka
växter hon säljer, för att kunna
svara på kundernas frågor och
ge råd.
Hon anser att många växter i
dag säljs på trend. Läckra tropiska växter gör sig underbart bra
på bild och lyfter en inredning.
Men i en vanlig bostad är det
svårt skapa förutsättningar för

@greenplantdream

en tropisk växt att överleva på
sikt. 95 procents luftfuktighet i
en vanlig lägenhet skulle orsaka
grava problem i fastigheten.
Personligen älskar hon
kamelior. Hon har flera mycket
gamla hemma. De blommar
grant på hennes ljusa, frostfria
altan under tidig vår. Men någon kameliatrend vill hon inte
underblåsa. De kräver perfekta
förhållanden.
– Det är synd när det går
trend i kinkiga växter. Det bäddar för besvikelse. Själv vill jag
hellre lyfta fram lättskötta robusta växter som kan trivas hos
den som bor i ett normalt hus,
och som inte har jättemycket tid
och kunskap, säger hon.
Till sist anser hon att det
handlar om förtroende. Betrakta
inte krukväxten som något man
bara tar betalt för, utan ta ansvar
för att köpet blir bra.
– Fråga kunden vilka förutsättningar som finns. Det går
att hitta växter som trivs i
olika typer av lägen och inomhusmiljöer.
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Ingrid tipsar
 Jatropha podagrica,
flaskjatrofa
 Homalomena
rubescens, rödnervig kalla
 Aglaonema
commutatum,
silverkalla

®

 Trendiga växter:
 Plectranthus ernstii,
flaskljus

 Peperomia av
olika arter
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Miljösmart

Rengör miljövänligt
Kottar istället
för lecakulor

Bekymmer med avloppet
Om vattnet rinner ner trögt i diskhon så kan det hjälpa att blanda
2 msk bikarbonat med 1/2 dl
ättika och hälla ner i avloppet.
Låt det verka en liten stund
och spola sedan med hett
vatten. Voila!

Inga lecakulor? Ta kottar
istället! Täck dem med fiberduk
eller annat tåligt, luftigt material
såsom gamla nylonstrumpor, om du vill
motverka förruttnelse.

Damma

Fastbränt

Dammvippan, den trogna gamla
kompisen när du behöver nå
högt upp. Vippan drar åt sig
dammet och sen skakar du bara
av den på balkongen eller i
fönstret. Jämför med microfibertrasan, som ofta är gjord av fleece
och släpper ut mikroplaster när
den tvättas.

Fönsterputs

Såpa är bra till mycket. Till
exempel till en bränd kastrull,
koka upp vatten och lite såpa
så löses det brända upp. Även
ugnen kan du smörja in med
såpa och värma till 100 grader för
att bli kvitt det fastbrända resterna.

Källa: Ekotipset

Strunta i de kemikaliska rengöringsmedlen
och gör eget istället. Perfekt som fönsterputs!
• 1 dl 24% ättika
• 4 dl vatten
• 5 droppar diskmedel
Alternativt:
2 dl 12% ättikssprit
3 dl vatten
5 droppar diskmedel
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Rengör mikron
med citron
Behöver mikrovågsugnen på
jobbet fräschas upp lite och ni
har en citron till övers? Pressa
citronsaften i en skål med vatten och
micra blandningen utan lock på max, 2 till 4 minuter.
Var försiktig när du tar ut skålen och torka av insidan
av ugnen med en fuktig trasa.

fiori magazine

fiori
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Floristernas branschsidor

Business
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@vkvivindi

@Årstidensbästa

Hållbart och återbruk i höst

Pinterest

Hållbara produkter och återbruk går fortfarande
före trender. Detta är mer regel än undantag
i alla branscher, det borde snart även synas i
blomsterbutikerna. Till exempel med ett mindre
sortiment av noga utvalda produkter som redan
haft en ägare.
Blomsterbutikerna kommer även få ett
fortsatt uppsving när det gäller försäljningen av
krukväxter. Säg den som inte vill ha ett grönt
hem när vi alla måste hänga hemma i större
utsträckning än normalt. Se till att få tag på
roliga och udda växter, och läs på så du har koll
på vad du säljer.
Nästa steg för evighetsblommorna (eterneller) är att de blandas upp med vanliga snittblommor i större utsträckning. I år är färgerna
ljusare än vad vi är vana vid att se på hösten.
Fredagsbuketten går över till att levereras redan
på onsdagen, annars blir det en lång höst med
social distans. Vardagslyxen kommer når nya
höjder under hösten 2020!

@Blomsterbaren

Vi kommer att ha vårt
showroom öppet hela
hösten. Välkomna!
Besök oss på:
Södermannagatan 2,
Falköping

www.alot.se • info@alot.se
0515-71 11 00

Business

Skicka vidare

Vi vill lära känna fler florister inom branschen. Sedan 2013
har en florist fått svara på frågor i varje nummeroch sedan
skickat tråden vidare till en valfri branschkollega.

Margareta Kronman
Berätta, vem är du?

Du har blivit domare, berätta mer.

– Jag är mitt yrke, andas blommor och
är alldeles för mycket perfektionist för mitt
eget bästa. Arbetat som florist och floristlärare sen 1988.

– Domare har varit en dröm länge och
när förfrågan kom var det självklart att
aspirera. Det gick vägen och jag hoppas att
jag har förmåga att både ge ros och ris och
framförallt inspirera fler att tävla.

Vad väcker skaparglädje hos dig?

– Typ allt. Jag ser möjligheter i allt jag
har runt omkring mig och speciellt material i säsong går jag igång på.
Bästa tipset till en person som är
nyligen klar med sin floristutbildning?

– Nyblivna florister hoppas jag finner
en plats att få utöva sitt nya yrke, världens
bästa! Jag hoppas även att gesällbrev finns
med i framtidsplanerna och att man är ödmjuk och förstår att man aldrig blir fullärd.

Om man vill ge dig en bukett hur
ska man tänka i valet av blommor?

– Så enkelt som möjligt och gärna i gult.
Vad får dig att koppla av?

– En spegelblank sjö eller forsande bäck.
Närheten av vatten gör mig lugn.
Vad har gjort dig till den floristen
du är idag?

– Främst förmånen att få ha inspirerande
florister omkring mig under livets gång,
samt att jag har utmanat mig själv och

OM MARGARETA

NAMN: Margareta Kronman
BOR: Västerås
ARBETAR: Mästerblomman

vågat prova nya saker hela tiden.
Vem vill du skicka tråden vidare
till?

– Till Sandra Liljeborg, en före detta elev
som idag jobbar på Herbanist i Sundsvall.

NYHETER

AW 2020
Hela vårt sortiment hittar
du på mittditt.se

www.mittditt.se

info@mittditt.se

0660-22 00 25

Ordlista

För vår yrkeskårs status är det viktigt
att utrycka sig med samma uttryck
och termer. Vi har alla ett gemensamt ansvar att vårda språket.

Fackuttryck
BUKETT

Bukett är sammansatta material
med ett eller flera bindställen
av bast eller liknande band.
Buketten skall kunna lyftas ur
och i vas eller underlag, utan
att falla isär eller mista formen.
Det ska vara en dominans av
stjälkar genom bindstället,
under vilket stjälkarna ska vara
så gott som jämnlånga.
DEKORATION

Arbetet är stucket med en dominans av stjälkar i stickmassa,
vilket används som ett tekniskt
hjälpmedel. Med stickmassa
menas en fast massa som till
exempel lera, blomsterskum,
mossa, torvmull eller liknande
som eventuellt kan hålla vatten
till stjälkarna som sitter fast i
stickmassan.

symbol för evighet, med ingen
början eller slut. Kan utföras i
många olika tekniker.
BEGRAVNINGSBUKETT

Se definition bukett. Ämnad
till begravning och ofta gjort så
den kan ligga på golvet.
BEGRAVNINGSDEKORATION

Görs i stickmassa, här tillåts
trådning om det behövs. Se
definition dekoration.
Se definition bukett, men det
tillåts att använda hjälpmedel
såsom blomstertråd och
floratejp.
BLOMSTERARBETE TILL
BRUD “FRI TEKNIK”

Ett arbetet som inte kan
definieras som en bukett eller
dekoration. Det kan vara en
blandning av dessa två eller
något helt annat.
KONSTRUKTION

BLOMSTERSMYCKE

En sammansättning av grenar,
ståltråd eller liknande som
fungerar som en teknisk lösning för ett arbete. Till exempel
stickmassa för dekoration eller
rede för bukett.

Smycke gjort av blomstermaterial till ett bestämt
användningsområde. Här tillåts
blomstertråd, ståltråd och tejp.

KRANS

Är ett runt eller ovalt arbete
som enligt traditionen är

0430-49260
info@vkvividi.se
vkvividi
www.vkvividi.se

BRUDBUKETT

Här kan det göras ett
blomstersmycke, brudbukett,
arrangemang, väska, krona,
kjol, muff eller vad du nu kan
tänka dig. Arbetet begränsas av
funktion, estetik och att den
teknik som väljs fungerar.

ARRANGEMANG

Välkomna att boka tid
för ett besök på vår
utställning i Fågelsång,
där vi visar hela vårt sortiment
för hösten och vintern.

SAMPLANTERING

Ett arbete där fler plantor
planteras tillsammans och har
fått de nödvändigaste förutsättningar för att klara ändamålet.

FLORIST 100%
Nu söker vi Dig florist som vill komplettera vårt fantastiska gäng här i Halmstad.
Vi söker Dig som är driven, entusiastisk
och gärna med erfarenhet från yrket.
Tjänsten är ett föräldrarvikariat
på 100% med tillträde 16/11-2020
Välkommen med din ansökan
till fredrik@fritzblommor.se
Märk din ansökan med Florist 2020.
Vi ser fram mot att höra från Er.
Hälsningar
Fredrik Fritz
Fritz Blommor i Halmstad
är en växthusbutik ansluten
till interfloras koncept.
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QR-safari

Himmelstalunds
utbildningscentrum
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Klaras presenter
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Sköna ting
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Här kommer blomsterbranschens svar på digitaliseringens frammarsch.
Tisdagen den 15 september kommer vi släppa unika filmklipp från våra
kunder. Alla är modiga, inga förhållningsregler mer än att filmklippen ska vara
max 5 minuter. Se till att ha popcornen klara, det här kan bli underhållning!
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Eldgarden

Fritz Blommor

Sam Van Schooten
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House of Månsson

A lot Decoration

T

Elmia Garden
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Cards by Jojo
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Mitt & Ditt
Vad är en QR-kod?

T

En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan “skannas”
med smarta mobiler. Du öppnar upp
mobilkameran och riktar den över QR-koden, mobilen läser då automatiskt av var
den ska leda dig till. Koderna kan fyllas med
information, både text och rörligt material.

T

Business

Coachen
Tips från

I tips från coachen tar vi upp frågeställningar som berör dig som småföretagare. Det kan vara allt från skattefrågor och personalfrågor till frågor om
upphovsrätt och hur du formulerar den perfekta företagspresentationen.

Målgruppsanpassa
Precis som med de yngre är det bra att först
identifiera vilken livsfas 60-talisten är i.
Bor barnen hemma så är fokusen självklart
på familjen, samt resor, nöjen och nyttig
mat! Du kan även dra fördel av bred
marknadsföring, både i tryck och på tv.
60-talisterna uppskattar “smart shopping”,
så du kan locka dem med kundklubbar,
kuponger med snabba utgångsdatum och
familjerabatter på t ex abonnemang.

SAVE THE DATE
JULMINGEL V45

Var ödmjuk med denna äldsta åldersgrupp
och använd först och främst även de
äldre sätten att annonsera. Du kan även
nå 40-talisten online, om du inger en
trygg känsla, t ex genom att ha numret till
kundtjänst lätt tillgängligt. 40-talister vill
njuta av mat, vin och resor, och uppskattar
att saker är förutsägbara och förlitliga. De
svarar mindre bra på att köpa nytt, men
knyter mer än gärna an till barnbarn och
märker ofta av om du levererar det lilla
extra.

Ny
ktion
kolle

Magnolia

Panther

Pine Wreath

Fox

Arnes mingelsöndag blir ”mingelvecka”!
Håll utkik efter inbjudan som kommer i september.

ses

90-talisterna är unga och därför är många i
olika livsfaser med boende, partners, jobb
och barn. Håll det i tanken, då du bygger
din marknadsföring. 90-talister ogillar
annonser och känner sig nedtyngda av
lojalitetsprogram, så bygg förtroende på
andra vis. Sociala medier och att dyka upp
på event för trigger based marketing funkar
ypperligt, speciellt med fina erbjudanden.

60-TALISTEN:

40-TALISTEN:

Seahor

90-TALISTEN:

90-talister är dock bra på att researcha
innan de slår till, så se till att ni håller
måttet! Bästa tipset? Ha med 90-talister i
marknadsföringsgruppen.

Winged

Inom marknadsföring pratas det ofta
om målgrupper och strategier. Så här är
tre medelstora målgrupper baserade på
generationer och hur du bäst når ut till
dem!

arnesblommor.se

KORT, TAGS & POSTERS

Lägg din beställning enkelt på cardsbyjojo.se
cardsbyjojo.se | johanna@cardsbyjojo.se | @cardsbyjojo
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fiori tipsar

BOK
PRAKTVERKET

Serene House · Kringle Candle® · Country Candle™ · The Laundress
Stoneglow · Ashleigh & Burwood · Mathilde M® · Fariboles

In full Flower

Med över 300 originalfärgbilder och korta skrifter om
varje konstnärs inspiration
och filosofi, kommer detta
spektakulära och inspirerande verk att uppskattas av alla
som älskar vackra blommor

och inredning.
Titel: In Full Flower – Inspired
Designs by Floral’s New Creatives
Av: Gemma Ingalls, Andrew
Ingalls (2017)
Finns att köpa på Bokus.

www.houseofmansson.com · +46 35 370 88 · info@houseofmansson.com
w

Ett svenskt varumärke med närhet till
naturens linjer, vars produkter kan älskas i såväl
stadsvåningen som stugan på landet.

GULDKANNAN

Potta/vattenkanna
Guldvatten är ett gödselmedel som alla har tillgång
till men få använder. Urin
är guldvatten. Istället för
att spola bort resursen
som finns i urinet så gäller
det att på ett enkelt sätt ta
tillvara på det.
Urin innehåller i stort sett
samma näringsämnen som
konstgödningsmedel i handeln, men betydligt mindre
tungmetaller.

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

1. Fäll ner handtaget.
2. Sitt bekvämt och kissa.
3. Häll på vatten,
ca tio delar.
4. Vattna på allt du vill
ska växa. Guldkannan
klarar belastning upp
till 150 kg.

Se hela sortimentet på storefactory.se!
www.storefactory.se
Tel: +46 (0)36- 12 12 82

storefactory.se
Mail: info@storefactory.se

Porträtt

I hjärnan
på ett
färggeni
TEXT: EMMA ANDERSSON FOTO: MARIA NYSTRÖM

Vi på fiori blir alltid inspirerade av människor som vågar följa
en dröm och byta bana mitt i livet, speciellt de med känsla
för färg. Maria Nyström gick från att vara professionell
balettdansös till att finna passionen som florist.

M

aria visste redan
som liten i Uppsala
att hon skulle bli
dansare, och i
familjen var det
självklart att följa
sina drömmar. Så
hon studerade dans i Stockholm och flyttade
utomlands när hon var 18 år för att fortsätta
sina studier.
– Snart fick jag jobb som dansare på
Göteborgsoperan och sedan jobbade jag
där i åtta år, berättar Maria.
Hennes liv kretsade kring dansen, men
så en dag kom skadan som satte stopp för
karriären. Maria hade fått en förslitningsskada i höften och tvingades genomgå flera
operationer, samtidigt som hon insåg att hon
var tvungen att hitta ett nytt yrke att försörja
sig på.

VIA FRISÖR TILL FLORIST

Maria berättar att hon alltid har varit en
skapande människa, intresserad av färg och
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form. Som liten gick hon målarskola. Att
det skulle bli ett skapande yrke var det inga
tvivel om, men valet stod mellan florist och
frisör.
– Jag bestämde mig för frisör, men det
var mycket mer enformigt än jag trodde,
konstaterar Maria.
Att färga hår handlade mer om kemi än
kreativt skapande och de sista åren ägnade
hon sig mest åt att klippa. Hon bestämde sig
till slut för att det var dags att ge floristyrket
en chans.
– Som dansare kändes det inte som att jag
gick till jobbet. Skulle jag kunna få känna så
igen, berättar Maria.
Hon prövade lyckan och sökte in till Floristutbildarna, vilket gav henne möjlighet att
få utlopp för sin skaparlust igen.
– Vi fick göra så många roliga saker och
vara med om skarpa projekt där vi assisterade fantastiska florister, fortsätter Maria
entusiastiskt.
Hon konstaterar också att teorin om färg
och form var något hon tidigare saknat.

Kkransen har en
halmstomme som
grund med löv från förra
hösten. Bladen är vikta
så att de blir spetsiga.
Maria började inifrån och
jobbade sig utåt. Hon använde sig av både små
knappnålar och limpistol
för att fästa bladen i
halmstommen. 

fiori magazine

fiori magazine
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”Att få jobba med likasinnade, iaktta människor
eller bli uppslukad av en
blomma som kommer in på
morgonen ger ofta nya idéer.”
– I vad jag än gör har jag med mig
kunskaperna. Tidigare har jag bara skapat
utan att förstå vad det är som gör att jag
tycker om det jag skapar, berättar hon.
Maria känner också att hennes praktikplatser hade en avgörande roll för hennes
snabba utveckling.
– Jag har verkligen haft tur som fått
vara på riktigt bra platser. Jag har fått vara
med och göra arbeten till stora fester och
event och träffat så bra människor. Nu har
jag äntligen hamnat rätt, konstaterar hon
glatt.
FALLENHET FÖR FÄRG OCH FORM

I december 2019 blev Maria klar med
utbildningen och började jobba på en av
sina tidigare praktikplatser, Christoffers
blommor.
– Jag känner mig lyckligt lottad att
få jobba på Christoffers som är ett sånt
kreativt ställe. Miljön jag jobbar i och alla
underbara nya blommor vi får in dagligen ger mig så mycket energi, säger hon
entusiastiskt. Maria berättar vidare att
hennes inspiration ofta kommer hennes
omgivning. Att få jobba med likasinnade,
iaktta människor eller bli uppslukad av
en blomma som kommer in på morgonen
ger ofta nya idéer. Hon är också tacksam
över att få arbeta i en butik där kreativitet
får flöda.
– Många florister har det ju inte så och
det skulle inte passa mig.
Inom dansen var det viktigt för Maria
att arbeta efter tydliga mål, men när hon
blickar tillbaka inser hon att hon inte blev
lyckligare av det.
– Nu vill jag bara vara där jag blir
inspirerad och med människor jag trivs
med. Självklart vill jag känna att jag hela
tiden utvecklas. Hur vet jag inte, men jag
behöver känna att jag rör mig framåt och
inte känner mig fastlåst.

@blomblom_mia
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Q U I Z - påsen
Goda kolor & quiz
gjorda med kärlek i

Hennes otroliga känsla för
färg verkar komma naturligt.
Hon berättar att hon alltid
intresserat sig för färg och gärna
klär sig färgstarkt. Skolningen
i färglära kom dock först via
floristutbildningen, så idag är
hon mer medveten om sitt tänk
och har en djupare förståelse för
kontrast och utbyggnad.
Marias bakgrund som dansare
präglar även hennes arbete med
blommorna, eftersom dansare
alltid tänker i form.
– Rörelsetänket finns alltid
med mig även om jag inte har
en helt färdig tanke med hur
mina arbeten ska se ut. Dansen
är förutbestämd, men det finns
utrymme att leka inom det
förutbestämda och det är likadant att arbeta med blommor,
konstaterar hon.
UTMANINGAR

Maria vill satsa 100 procent som
florist, men ser vissa utmaningar
inom branschen.
– Jag vill kunna leva på det

fiori magazine

här, men likt frisörbranschen
är lönen låg och många följer
tyvärr inte Fackets regler, menar
hon.
Hög lön har aldrig varit högsta prioritet för henne, men det
är tråkigt att se kollegor lämna
yrket på grund av knepiga arbetstider och en lön som är svår
att försörja sig på.
– För mig är det grundläggande. Att få vettigt betalt för mitt
arbete för att kunna ha en balans mellan jobb och fritid, konstaterar hon. Samtidigt ser hon
mycket potential i blomsterbranschen. Blommor har fått
ett uppsving och människor är
mer medvetna om deras roll vid
festliga tillfällen.
– Idag finns det så många
plattformar för oss florister. Man
kan ju verkligen nischa sig. Från
den traditionella butiken med
kundkontakt till att jobba med
event, bara bröllop eller fotograferingar. Yrket är brett så det är
svårt att bli uttråkad, avslutar
Maria med ett leende.

Bästa merförsäljningsprodukten!
Presenten för alla tillfällen!
www.klarasgodapresenter.se

21

ANNONSSIDA

Framtidens
blomsterförmedling
Hej florist!

Är du driven och ser på framtiden med stor nyfikenhet?
Mazzo växte fram ur idén om att skapa en möjlighet för
butiksägare och florister att förmedla blommor med större
frihet och effektivitet.
Mitt namn är Madeleine Haraldsson och det är jag som
driver Mazzo. Jag är utbildad florist och har både gesälloch mästarbrev. Under många år var jag själv blomsterhandlare och har alltid brunnit för att vara med och
utveckla branschen. Mitt första steg var att starta fiori
magazine, som idag är Sveriges största tidning för florister. Nu har jag tagit nästa steg och det gör jag tillsammans
med er handlare. Mazzo har allt det jag själv saknade hos
blomsterförmedlingarna när jag drev butik.
Vill du vara med på mazzos resa? Gå in på intresse.mazzo.
se där vi har samlat all information.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att slå
en signal.
Blomstrande hälsningar
Madeleine Haraldsson

Mazzos

1

3 enkla steg
2

VÄLJ STIL

VÄLJ FÄRG

 Naturligt
 Romantiskt
 Trendigt

 Boho Chic
 Less is more
 Slow Living

3
VÄLJ STORLEK

Kunden väljer
storlek på bukett

Vid frågor kontakta kundtjänst
hello@mazzo.se | 035 - 13 37 10
mazzo.se

Odling

Planering inför 2021:

Snittblommor
is the shit

Odling
TEXT: MATHILDA EGEMYR
FOTO: MADELEINE HARALDSSON,
MIA ANKARLOO & ERIKA BACKGÅRD

Duofloristerna Mia och
Erika driver podden Ankarloo
& Backgård. Där pratar de
framtidsplaner för sina
trädgårdar, deras odling
och livet på landet.

E

rika, som i grunden är
florist med mästarbrev,
arbetar till vardags som
ekonom. Mia är en
trädgårdsmästare och
florist med gesällbrev,
som jobbar halvtid i
blomsterbutik och halvtid med att bygga
upp en egna snittblomsodling. De bor på
varsin gård utanför Halland i växtzon ll,
med familj och några djur.
Vi vill också tänka mer funktionellt och
förenkla vårt arbete så vi inte slösar tid,
berättar Mia. Det finns många redskap som
kan hjälpa med det, som tur är. Fuktslangar,
marktäcksväv mot ogräs och även nät för
att ge extra stöd till blommor när det blåser
mycket.
Tjejerna vill lyfta att hellre tänka i färgskala och att det inte alltid är en blomma som
måste ge färg. Så de odlar också vackert
grön, då en bukett utan det gröna blir en
ganska platt och tråkig sådan. Mia påpekar
också vikten i att tänka på kontraster, om
alla blommor är runda till formen blir det
också enformigt.
En gemensam favorit är ringblomman i all
sin enkelhet, speciellt den aprikosa ’Orange
flash’, men även den ljusgula ’Snow princess’. De vill också driva upp solrosor, zinnia, jätteeternell och vädd. Alla är välkända,
lättodlade och tacksamma snittblommor.
Satsar man på klassiker är det lättare att
lyckas med sin odling, det är deras melodi!
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Podd: Ankarloo & Backgård
Följ Erika och Mias podcast om livet
på landet, om framtidsplanerna
för deras gårdar, om odling, djur,
trädgård och blommor.

Q
fiori magazine

TIPS INFÖR 2021

 Amaranthus ”Vridis”
70 cm hög. En annorlunda växt med
dekorativa blomhängen som är vacker
att torka.



Craspedia globosa

60cm hög. En rolig variant att odla
med bollformade gula blommor som
är fina att torka.

 Zinnia

Sätt frön ett och ett, zinnia har känsliga
rötter. Plocka blommor efter hand så
kommer nya hela säsongen.

fiori magazine
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TIPS INFÖR 2021



Röd trädgårdsmålla
70 cm hög. Bladen går att äta, färska i
sallader eller användas som spenat,
stuvade.



Jätteeternell



Toppa plantorna tidigt så grenar de
sig och får fler blomsterstänglar.

Solrosor

Driv upp dem inomhus
om du har problem
med sniglar eller vill
få en tidig blomning.
Glöm inte att vattna,
de gillar inte torka.
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 Vädd

”Magic Night”

80cm hög. Fin i alla sina
skeden knopp, blom och
fröställningar som även
denna är fin att torka.



Ringblomma

Gör ringblomssalva till de
hårt utsatta floristerhänderna.

fiori magazine
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direkt från odlare i Holland

BOK

Fiori-vän bokdebuterar
Det är nog en hel del av er
som känner igen Annelie
Andersson som för drygt ett
år sedan hade ”take over” på
fioris Instagramkonto.
I höst debuterar hon som
bakboksförfattare! Den 3
september kommer den
fantastiskt vackra bak- och
fotobok som är döpt efter
hennes blogg Blomster &
Bakverk finnas i butik.
Boken är skapad för att
tänka i säsong, där Annelie
vill förmedla både smak och
känsla. Vi är både stolta och
glada över att ha ett samarbete med henne under hösten. Alla som köper hennes
bok genom hennes hemsida
får ett nr av fiori magazine

kostnadsfritt. På sidan 37
har vi även fått chansen att
dela med oss av ett riktigt
grymt recept på en glutenfri
äppelpaj.

62300



info@bloembollen.nl
www.bloembollen.nl

så många
haschtags har
#fioribilden

UTBILDNING INOM

TILL SALU: Blomsterbutik

Q Dags för förändring! Q
Intresserad?

†

†

Jag har varit ägare till min Interflorabutik i 35 år.
Förhyrd lokal med bästa läge. Bra hyresavtal och långsiktig
fastighetsägare. Belägen i nordöstra Skåne i en kommun
som satsar för framtiden med modern utveckling.

Hör av Dig till Ann-Mari på tel: 0708 668766.

FLORIST OCH
TRÄDGÅRD
I NORRKÖPING SEDAN 1964
KOMVUX FLORIST OCH TRÄDGÅRD
start vår- och hösttermin

GYMNASIEUTBILDNING TRÄDGÅRD

Går att kombinera med grundläggande högskolebehörighet
Följ oss på:

mer info:

WWW.NBG.NU

Höst 2020
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Mandala

Att färglägga är mindfullness. Det gör dig fokuserad
och minskar, enligt studier, stress. Låt din kreativitet
flöda och omvärlden blekna.

fiori magazine

Baka
RECEPT

Päronpaj med
lyxig kompott

RECEPT & FOTO: ANNELIE ANDERSSON

10–12 bitar Form Ø 28 cm Ugn 200°.

Du behöver
Päronkompott
130 g (1,5 dl) socker
100 g (1 dl) vatten
ev 1–2 msk whiskey eller konjak
500 g päron
(ca 3–4 medelstora päron)
0,5 tsk hel kardemumma

Gör så här
MONTERING OCH
GRÄDDNING:
2–3 päron, beroende på
storlek
PÄRONKOMPOTT:
Koka upp socker, vatten och
ev alkohol i en liten kastrull.
Låt puttra en stund på
medelvärme. Skala, kärna ur
och skär päronen i tärningar.
Lägg ner i kastrullen och koka
utan lock tills päronen blivit
mjuka, ca 15–20 minuter.
Ställ åt sidan och låt svalna.
När kompotten svalnat, mixa
till en puré och rör ner nystött
kardemumma. Kompotten
kan förberedas i god tid och
förvaras i kylen.
PAJSKAL:
Värm ugnen till 200°. Mixa
tärnat kallt smör med alla
torra ingredienser i matberedare. Tillsätt ägg och kör

fiori magazine

Pajskal
125 g kallt smör, tärnat
150 g (3 dl) mandelmjöl
110 g (2 dl) majsstärkelse
90 g (1,75 dl) durramjöl
65 g (0,75 dl) strösocker
1 tsk finmalda psylliumfrön
(fiberhusk)
1 nypa salt
1 ägg (eller ett par
msk vatten)
snabbt ihop till en deg som
håller samman. Tryck med en
gång ut degen jämnt i formen,
även upp på kanterna. Nagga
med gaffel och ställ i kylen
i en halvtimme. Förgrädda
pajskalet i mitten av ugnen i
10 minuter. Låt svalna.
GRÄDDNING:
Bred ut päronkompotten i
ett jämnt lager i pajskalet.
Lägg ut tunt skivade päron i
ett vackert mönster. Grädda
pajen i mitten av ugnen i ca
20–30 minuter. Känn med
en provsticka att päronen är
mjuka. Låt svalna. Servera
pajen som den är eller med en
kula vaniljglass eller en klick
vispad crème fraiche eller
grekisk yoghurt. De senare
gärna smaksatta med lite
vaniljpulver. Förvara gärna
pajen i kylen, den är god att
servera lite kall.
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#fioribilden

@elinsblomsterglädje

@dinblomsterflicka

@carolaslillabutik
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Vi får dagligen ett fantastiskt gensvar med mängder av bilder. Vi är tacksamma att ni är
så många som är engagerade och vill dela med er av inspiration till kollegor, inte bara i
Sverige, utan från jordens alla hörn. Ett urval av bilderna publiceras i fiori magazine.

@kreativablomster

@madeleineharaldsson_

@annaflorablomsterdesign

@florissvinterbro

@vaxtkraftvetlanda

@floristgaraget

fiori magazine

Hashtagga era bilder på Instagram
med #fioribilden #fioribrollop
eller #fiorikransen.

@blomlivbymia

formex A20:27
www.skonating.com

@herrhagens_blommor

Snart är
hösten här
Vi har laddat
upp med härliga
höststrutar!
Beställ på finsmakeriet.se
eller slå oss en pling
på 0278-400 38

@linneanbl

Returadress:
fiori magazine
Von Möllersgatan 1
302 33 Halmstad

> > >
mazzo är förmedlingstjänsten som
gör det enklare att beställa blommor.
Med tre steg – stil, färgskala och
storlek – väljer du och floristen
skapar sedan en unik bukett
efter dina önskelmål.

